
 
 
 
FULL de sol·licitud d’instal·lació  
d’una caseta de venda temporal 
de material pirotècnic  

 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès - Crta. de Ribes, 2        08520 Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

   Tel:  93 846 76 76    Fax:  93 846 77 67  //  Web:  www.lesfranqueses.cat     correu electrònic: aj.franqueses@lesfranqueses.cat 

 

Nom i cognoms/Raó social  

DNI/CIF Telèfon CP  

Adreça i població   
 

 
Representat/ada   

 
DNI/CIF    

 
Domicili   

 
Telèfon   

 
Municipi   

 
CP  

 
Declaro que pretenc instal·lar una caseta de venda de material pirotècnic, situada a:  
 

   
Documentació a presentar: 
 Fotocòpia del DNI/NIF del signant i CIF de la societat 
 Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de la persona signant 
 Fotocòpiade l’alta de l’IAE o bé, declaració censal (model 036)  
 Declaració acreditatius d’haver liquidat les taxes corresponents 
 Autorització de la Subdelegació del Govern a Barcelona per a la venda de material pirotècnic 
 Certificat de compatibilitat urbanística  
 Projecte tècnic visat 
 Certificat d’homologació de la caseta de venda o bé, certificat visat emès per un tècnic competent que    
      justifiqui que la caseta compleix amb la normativa que li és d’aplicació 
 Fotocòpia del carnet ADR del conductor 
 Fotocòpia del certificat del vehicle autoritzat per al transport de mercaderies perilloses (de tots els  
      vehicles possibles) 
 Document que acrediti l’emmagatzematge dels productes pirotècnics en un magatzem autoritzat quan  

la caseta de venda de material pirotècnic estigui tancada al públic 
 Autorització de la propietat del solar (si no és públic)  
 

 
La instal·lació de la caseta de venda de material pirotècnic haurà de complir els requisits que es defineixen a 
l’anvers   
 
La caseta de venda de material pirotècnic romandrà oberta del dia ___  de ______ de 20___, al dia ___ de 
______ de 20___, durant un període de _____ dies. 
 
En virtut del capítol III de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les 
activitats i instal·lacions, l’Ajuntament pot revisar les casetes de venda de material pirotècnic, si ho creu 
convenient. 
 

Les Franqueses del Vallès, ____  d_______  de 20___                           Signatura  

 
 
 
 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es podran 

 incorporar en un fitxer automatitzat per fer-ne un tractament informàtic. 
 



 
 

 
Requisits de la instal·lació d’una caseta de venda de material pirotècnic 
 
Les casetes s’emplaçaran únicament en els llocs determinats per l’Ajuntament mitjançant 
sol·licitud. Els criteris d’emplaçament seran bàsicament els següents: 
 
• Guardar una distància de 20 metres respecte de qualsevol edificació. 
 
• Guardar una distància de 100 metres respecte dels llocs que puguin representar especial 

perillositat, com benzineres, dipòsits de GLP, gas, etc. 
 
• Guardar una distància de 200 metres entre altres punts de venda. 
 
• No instal·lar-se en llocs que destorbin el pas de vianants i, si pot ser, se situaran en zones 

on sigui fàcil l’estacionament o aparcament. 
 
• Complir els requisits imposats per la Subdelegació del Govern de Barcelona. 
 
• Complir la Instrucció Tècnica Complementària 19, al Reglament d’explosius, pirotècnia, 

RD 230/98, de 16 de febrer. 
 
• Altres aspectes a criteri dels tècnics municipals i de la policia municipal. 
 
• Guardar una distància de 100 metres a centre de d’ús docent o hospitalari. 
 
• Caldrà presentar document acreditatiu d’homologació de les casetes o, abans de la 

concessió de l’autorització, caldrà presentar un certificat tècnic visat (amb data del visat 
no superior a 6 mesos) on s’asseguri que la caseta s’ajusta a les condicions indicades al 
projecte tècnic presentat. 
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